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 طالبان طالبان و برگشت به برگشت  
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 قسمت چهارم

 

 که دل از دوری رویت چه کشید آخـر ای دوسـت نـخواهی پـرسید

 ش نرسیدای تـو بـه دادـوعـده هـ اکستر شدسـوخـت در آتـش و خـ

 خاک چکید بر و شدحسرت اشک  داغ ماتـم شـد و بـر سیـنه نشست

 کی بـه دادم رسی ای صبـح امید جـان بـه لـب آمده در ظـلمت غم

 
 

 :مال نورالدین ترابی

دی بود  وی به قوای اتتال  خود را میال 1001الی  1991مال نورالدین ترابی وزیر عدلیۀ طالب ها از سال 

 .تسلیم کرد

ترابی در ولسوالی چورۀ  میالدی در والیت قندهار تولد شد  مال نورالدین 1991در سال  نورالدین ترابی مال

در زگان زندگی نموده است و مربوط حزب حرکت انقالب اسالمی محمدی و اتحاد اسالمی سیا  والیت ار

خود و در هنگام جنگ و درگیری های دوران مقاومت یک چشم و یک پای  هزمان جهاد علیه شوروی ها بود

 .را از دست داد

مطلق  کردن افراطی شدید و تطبیق ژیکی یکی از چهره هایلوودیدر داخل تحریک طالبان از نقطۀ نظر ای

 .را نیز اداره نموده است لمعرو  و نهی از منکراامر ب تراوزارت عدلیه  وز ۀبرعالو .بود تیعشر
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بعد از یک سوال و جواب مختصر  شخص  که از جانب وی مجرم شناخته می شد در محضر عام برایش جزا 

سال  1900که قدامت آن از را بوداهای بامیان  نمودن تخریب مستولیت وی میالدی 1001در سال  .دادمی 

 . داشتبه عهده   زیاد تر بود

میالدی  1011ترول پاکستان بود در سال و تحت کن  وی در پاکستان در زندانبعد از مداخلۀ قوای اتتال   

طالب را قبول نمود  که در بین آن ها مال  زندانپاکستان برای خوب شدن روابط بین دو مملکت رهایی هشت 

 .و مال هللا داد طیب  شامل بودند( منشی سابق مال محمد عمر)گیروال ترابی و مال عبدالغنی برادر  مال جهان

 

 مال نورالدین ترابی

 :خواه سید ولیمولوی خیر هللا خیرخواه یا خیرخواه مال یا خیر

میالدی در ولسوالی ارغستان والیت قندهار می باشد  مربوط به قبیلۀ پوپلزایی  و یکی از  1991 وی سال تولد

منطقۀ شمال غرب و وزیر داخلۀ رژیم وی به حیث والی هرات  والی . بنیاد گذاران تحریک طالبان است

 .ایفای وظیفه نموده است طالبان

 مدرسۀ مانند ذهبی پاکستانیم ذهبی در مدارسمات مولوی خیر هللا مانند اکثر شخصیت ها متنفذ طالبان از تعلیم

 .ختک مستفید گردیده است  در داخل تحریک طالبان یک شخصیت معتدل تعری  شده است مدرسۀ حقانیه و

خیرخواه با  1001نزدیک داشت  در ماه جنوری  رابطۀ گفته شده است که خیرخواه با رتیس جمهور کرزی

 .قید و شرط خود مذاکره کند بدون برادر حامد کرزی  احمد ولی کرزی تماس گرفت تا در مورد تسلیمی

 .ه شددو انتقال دامانانتشد و به گوداده اما به زودی توسط پاکستانی ها دستگیر و به امریکایی ها تسلیم 

نمودن مولوی خیرهللا خیرخواه و  ی تیلگرا  به صورت کتبی درخواست رهاحامد کرزی به قرار اخبار دهل

 .رژیم طالب را نموده بود سناتور و وزیر سابقۀ مال ارسال رحمانی

زیاد بین دولت کرزی و امریکایی ها سبب آزادی مال محمد فضل آخند  مال نور هللا   مذاکرات بعد از باالخره

مو انامیالدی از گونت 1014الحق واصل  و مولوی محمد نبی در اول ماه جون سال مال خیر هللا خیر خواه  عبد

 . گردید

 

 خواهمولوی خیر هللا خیر
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 :حاجی بشیر نورزی

 .و با طالبان و القاعده روابط داشت بود مواد مخدر مشهور به پادشاه  حاجی بشیر نورزی 

 1001در سال . از نزدیکان مال محمد عمر آخند بوداصیل ولسوالی میوند والیت قندهار و خزانه دار طالبان و 

 .عجیب و اسرار آمیز دوباره رها گردید به صورت میالدی توسط قوای امریکایی دستگیر و

 میالدی دولت امریکا نامش 1004زندگی می نمود اما در سال ( ISI)آی . اس . در پاکستان تحت حمایت آی 

 .را در لست اشخاصی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند  درج نمود

وی با معامله نماید  ( FBI)آی . بی . ا   باچون می دانست که دوباره دستگیر می شود  قبول نمود که 

  نورزی به وعده داشت و نظر به عدم حضور امریکایی ها در یک هوتل در امارات عربیامریکایی ها 

میالدی امریکایی ها دوباره با وی تماس  1009در بهار . امریکایی ها نجات یافتچنگ شت و از پاکستان برگ

نورزی دعوت شان را قبول   و از وی دعوت آمدن به امریکا را نمودند  که با تعجب زیاد امریکایی ها گرفتند

 .نموده به امریکا سفر کرد

 1009که با وی چه کند  باالخره در تابستان در حقیقت حیران شد ( administration Bush)اداره ُبوش 

 .نمودند زندانیمو اناگونت زندان در میالدی وی را

 

 حاجی بشیر نورزی

 :مال جالل الدین حقانی 

اصیل این والیت و از قوم    پشتون ومیالدی در والیت پکتیا متولد گردید 1941جالل الدین حقانی در سال 

تحصیل نمود  بعداً خودش رهبری یک مدرسه را  ستانو افغان پاکستانسال در مدارس  19دت مدران است  ځ

 .علیۀ رژیم شاهی محمد ظاهر شاه مبارزه می نمودو از آن جا شد عهده دار 

 در مقابلبه جهاد  (HIK) بعد از اشغال روس ها به حیث قومندان حزب اسالمی مولوی محمد یونس خالص

میالدی وزیر قبایل و سرحدات  1994قومندان نظامی و در سال جالل الدین حقانی یک . روس ها پرداخت

 .در شمال افغانستان بودطالبان  یطالبان و قومندان قوا

علیه مخصوصاً به صورت بسیار شدید  بوده  از نقطۀ نظر نظامی یک شخص فوق العاده مهم برای طالبان

ین دلیل مورد احترام زیاد مال به هم. میالدی جنگید 1999در سال ( HIG)حزب اسالمی گلبدین حکمتیار 

 .وی در هنگام جهاد با جنگجویان افراطی عرب و کشمیری روابط بسیار نزدیک داشت. محمد عمر بود

 (missiles)های  راکت تی هاامریکامیالدی در منطقۀ مربوط به وی در والیت خوست  1991در ماه آگست 

 . پرتاب نمودندخود را 



  

 

 

 4از 4

کرد  اما نقش نظامی جالل الدین حقانی  به وی مسولیت های سیاسی عادات طالبان حمایت نمی  از بعضیوی 

به دلیل حضور فوق العاده وی در پکتیا از یک اندازه آزادی در مقابل مال محمد عمر . نمی دادرا  و اجتماعی

 . برخوردار بود

و  بوده عضو 4000حزب وی دارای . ار و رهبر مذهبی حزب حقانی می باشدزد گجالل الدین حقانی بنیا

 .ختاعلیه دولت افغانستان و مردم ملکی افغانستان به راه می اندحمالت مرگبار زیاد 

که شامل  دارند  تخطی و نقض حقوق بشردر خیلی زیاد و جدی  یتجالل الدین حقانی و حزب وی مستول

 .باشندکارکنان کمک های بشری می انتحاری باالی مردم ملکی و به قتل رساندن  تاختطا  ها  حمال

 

 جالل الدین حقانی

 

 ادامه دارد
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